
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00 - 21:50 
 
Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) 
 Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers 
 Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) 
 Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) 
 Markus Evensson (S) Yvonne Oscarsson (V) 
 Annelie Wallberg (S) Kenneth Forssell (V) 
 Leif Persson (S) Maria Sellberg (V) 
 Mattias Hedin (S) Stig Andersson (V) 
 Tommy Borg (S) tjg ers Harald Noréus (FP) 
 Irene Jonsson (S) tjg ers Maud Jonsson (FP) 
 Peter Engdahl (S) tjg ers Bertil Skoog (FP) 
 Vanja Isaksson (S) tjg ers László Gönczi (MP) 
 Maria Molin (M)  Kristoffer Hansson (MP) 
 Lars Molin (M) Sune Frost (MP) tjg ers 
 Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) 
 Torsten Hellström (M) Mikael Olsson  
 Kennet Hedman (M) Stefan Andersson (SD) 
 Erik Nygren (M) Benny Bergström (SD) 
 Jan Hedlund (M) Lars Björkbom (KD) 
 Björn Brink (C) ordf 
 Olle Fack (C) 
  
 
Övriga deltagande Revisionens ordförande Bengt Nyström (FP) § 103  
 Margaretha Larsson PWC § 103 
 Ekonomichef Nicklas Bremefors, § 104 
 Vd Richard Brännström 
 Räddningschef Peter Nystedt 
 Kommunchef Claes Rydberg 
 Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2015-06-03 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  98-117 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Björn Brink 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Stig Andersson 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Örjan Fridner 
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ANSLAGSBEVIS 
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Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 
 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 98 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 99 
 
Justerare 
 
Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) utses att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. Protokollets justering sker den3 juni 2015, kl 14:00 på 
kommunkansliet. 
 
§ 100 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 15 maj 2015. Kun-
görelsen har ställts till varje ledamot och 15 maj 2015 i enlighet med kommunfull-
mäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är 
kungjort i laga ordning. 
 
§ 101 
 
 Meddelanden 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjort men anmält medborgarförslag får 
upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden meddelar att nytt yttrande från revisions-och ansvarsberedningen 
finns utdelat till ledamöterna. 
 
Ordföranden meddelar också att socialradikala demokraterna har begärt att ny 
gruppledare ska fastställas på sammanträdet. 
 
Ordföranden meddelar slutligen att nya höj- och sänkbara talarstolar är 
installerade i Ljusdalssalen. 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 
 
 
 
§ 102 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
László Gönczi (MP) ställer en fråga omsorgsnämndens begäran att få täckning för 
ökade kostnader i Vinnova-projektet med 750 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) och kommunfullmäktiges 
ordförande Björn Brink (C) svarar på frågan. 
 
Örjan Fridner (S) ställer en fråga om kommunens handlingsberedskap inför 
återvändande jihadister. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor ställs. Frågestunden avslutas. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 
 
§ 103  Revisionsberättelse 2014 ................................................................................................. 6 
§ 104  Årsredovisning 2014 för Ljusdals kommun .................................................................. 10 
§ 105  Årsredovisning och koncernredovisning 2014 för AB Ljusdalshem ............................ 13 
§ 106  Årsredovisning 2014 för Inköp Gävleborg ................................................................... 14 
§ 107  Anskaffande av surfplattor till kommunens politiker ................................................... 15 
§ 108  Revidering av tillsynstaxa gällande tillsyn av brandfarliga och explosiva varor .......... 19 
§ 109  Motion från Malin Ängerå (S) om feriejobb med personlig marknadsföring av 
Slottegymnasiet. Svar ............................................................................................................... 21 
§ 110  Medborgarförslag gällande gång och cykelväg mellan Ulvsta/Älvsätra och centrala 
Järvsö ........................................................................................................................................ 23 
§ 111  Avsägelse från Anne Hamrén (S) samtliga politiska uppdrag ...................................... 24 
§ 112  Avsägelse från Ronnie Karlsson (S) som ersättare i utbildningsnämnden.  ................. 25 
§ 113  Val av en ledamot och en ersättare i gemensam nämnd för Hjälpmedelsverksamheten, 
FOU- Välfärd, Regnet och Helge mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i 
Gävleborgs län 2015-2018 ....................................................................................................... 26 
§ 114  Fyllnadsval efter Conny Englund (SRD) som ersättare i myndighetsnämnden............ 27 
§ 115  Motion från Benny Bergstöm och Lars G Eriksson (SD) om att Ljusdal Vatten får i 
uppdrag att utreda omständigheterna och förutsättningarna att förbättra beredskapen vid 
driftsstörningar. Anmälan om remiss ....................................................................................... 28 
§ 116  Medborgarförslag gällande utökning av tjänst på kommunens frivilligorganisation från 
halvtidstjänst till heltid ............................................................................................................. 29 
§ 117  Fastställande av gruppledare och ersättare för socialradikala demokraterna (SRD) 25 
maj 2015 till och med 14 oktober 2018.................................................................................... 30 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 Diarienummer 
   KS 0012/14 
 
 
§ 103 
 
Revisionsberättelse 2014 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Revisionsberättelsen noteras till protokollet. 
 
2. Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda för     
    verksamhetsåret 2014:  
 
Stina Michelson (S), Markus Evensson (S), Annelie Wallberg (S), Leif Persson (S), Lars 
Molin (M), Marie-Louise Hellström (M), Torsten Hellström (M), Erik Nygren (M), Helena 
Brink (C), Marie Mill (SRD), Leif Hansen (SRD), Yvonne Oscarsson (V), Kenneth Forssell 
(V), Stig Andersson (V), Harald Noréus (FP), Maud Jonsson (FP), László Gönczi (MP) och 
Lars Björkbom (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
3. Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda för 
verksamhetsåret 2014:  
 
Örjan Fridner (S), László Gönczi (MP), Torsten Hellström (M), Marie-Louise Hellström (M), 
Jaana Hertzman (C), Maud Jonsson (FP), Per-Gunnar Larsson (S), Stina Michelson (S), Marie 
Mill (SRD) och Bertil Skoog (FP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
4. Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda för 
verksamhetsåret 2014: 
 
Peter Engdahl (S), Markus Evensson (S), Kennet Hedman (M), Marie-Louise Hellström (M), 
Torsten Hellström (M), Vanja Isaksson (S), Maud Jonsson (FP), Per-Gunnar Larsson (S) och 
Yvonne Oscarsson (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
5. Ansvarsfrihet beviljas för myndighetsnämnden och dess enskilda förtroendevalda för 
verksamhetsåret 2014:  
 
Tommy Borg (S), Mattias Hedin (S) och Jaana Hertzman (C) anmäler jäv och deltar inte i 
beslutet. 
 
6. Ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden och dess enskilda förtroendevalda för 
verksamhetsåret 2014: 
 
Kennet Hedman (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 
 Diarienummer 
   KS 0012/14 
 
§ 103 forts.  
 
Revisionsberättelse 2014 
 
7. Ansvarsfrihet beviljas för valnämnden och dess enskilda förtroendevalda för 
verksamhetsåret 2014: 
 
Tommy Borg (S), Peter Engdahl (S), Maud Jonsson (FP) och Stina Michelson (S) anmäler jäv 
och deltar inte i beslutet. 
 
8. Omsorgsnämnden uppmanas att framöver fokusera på budgetdisciplin och aktiva åtgärder 
för att klara sin verksamhet inom de givna ekonomiska ramarna. Särskild uppmärksamhet bör 
omsorgsnämnden rikta mot sin verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, där nämndens 
största ekonomiska avvikelse finns. Omsorgsnämnden måste också arbeta på ett mer 
genomtänkt sätt med att hantera den ökande sjukfrånvaron. 
 
9. Kommunstyrelsen uppmanas att fortsättningsvis särskilt arbeta med kommunens mål och 
måluppfyllelse under de kommande åren. För att klara det är det viktigt att fortsätta arbetet 
med att utveckla bättre styrmodeller och kontrollsystem. Kommunstyrelsen uppmanas också 
att rikta särskilt intresse för dialogen med, och stöd till omsorgsnämnden. Därutöver 
uppmanas kommunstyrelsen att tillförsäkra att bolagens årsredovisningar redovisas för 
kommunfullmäktige inom stipulerad tid. 
 
Sammanfattning 
 
Margaretha Larsson från PWC berättar om revisionens arbete och uppdrag.  
 
Bengt Nyström (FP), ordförande i kommunrevisionen 2010-2014, läser och kommenterar 
revisionsberättelse och bilaga för verksamhetsåret 2014. 
 
Revisorerna bedömer att måluppfyllelsen för verksamheten, utifrån återrapporteringen i 
årsredovisningen, är svag. Det är mycket viktigt att kommunstyrelsen tar ansvar för 
kommunens ekonomi i ett långsiktigt finansiellt perspektiv. 
 
Revisorerna bedömer vidare att kommunens ekonomiska situation och utveckling är oroande. 
I detta sammanhang är nämndernas budgetdisciplin av stor vikt. Vidare har kommunstyrelsen 
med sin samordningsroll och uppsiktsplikt stor påverkansgrad gällande hur tillfredsställande 
nämndernas uppföljning, utvärdering, analys och kontroll av verksamhet och ekonomi är. 
 
Utifrån genomförd granskningsinsats bedömer revisorerna att omsorgsnämnden brustit i sin 
ledning, styrning och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde. Revisionen 
riktar kritik mot att nämnden inte på ett tillfredsställande och tillräckligt sätt vidtagit aktiva 
åtgärder för att minska utvecklingen av budgetöverskridandet under 2014. 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 Diarienummer 
   KS 0012/14 
 
 
§ 103 forts. 
 
Revisionsberättelse 2014 
 
Kommunstyrelsen får kritik för att, enligt revisorernas bedömning, inte tillräckligt uppfyllt sin 
uppsiktsplikt då kommunstyrelsen inte på ett tillfredsställande sätt efterfrågat underlag och 
dokumenterade analyser för att åtgärda omsorgsnämndens budgetöverskridande. 
 
Vidare bedömer revisorerna att kommunstyrelsen även brister i sitt ansvar och i sin 
uppsiktsplikt vad det gäller kommunens verksamheter och bolags följsamhet till gällande 
regelverk för bokslut och årsredovisning då kommunen avviker från kommunallagens krav 
avseende avlämnande av 2014 års årsredovisning. Styrelsen har lämnat årsredovisningen 7 
maj. 
 
Trots sina kritiska synpunkter tillstyrker revisorerna att kommunens årsredovisning för 2014 
godkänns och att kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet. 
 
Revisions- och ansvarsberedningen har yttrat sig över revisionsberättelsen och instämmer i 
revisorernas kritik mot omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Omsorgsnämnden uppmanas 
att framöver fokusera på budgetdisciplin och aktiva åtgärder för att klara sin verksamhet inom 
de givna ekonomiska ramarna. Särskild uppmärksamhet bör omsorgsnämnden rikta mot sin 
verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, där nämndens största ekonomiska avvikelse 
finns. Omsorgsnämnden måste också arbeta på ett mer genomtänkt sätt med att hantera den 
ökande sjukfrånvaron. 
 
Kommunstyrelsen uppmanas att fortsättningsvis särskilt arbeta med kommunens mål och 
måluppfyllelse under de kommande åren. För att klara det är det viktigt att fortsätta arbetet 
med att utveckla bättre styrmodeller och kontrollsystem. Kommunstyrelsen uppmanas också 
att rikta särskilt intresse för dialogen med, och stöd till omsorgsnämnden. Därutöver 
uppmanas kommunstyrelsen att tillförsäkra att bolagens årsredovisningar redovisas för 
kommunfullmäktige inom stipulerad tid. 
 
Trots revisions- och ansvarsberedningens kritiska synpunkter tror beredningen att dess 
uppmaningar ska leda till att de påtalade problem som finns ska kunna lösas och därför 
tillstyrker beredningen att kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda 
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisions- och ansvarsberedningens yttrande 25 maj 2015  
Revisionsberättelse 18 maj 2015  
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
  
 Diarienummer 
   KS 0012/14 
 
§ 103 forts.  
 
Revisionsberättelse 2014 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till revisons- och ansvarsberedningens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden för verkställande 
Kommunstyrelsen för verkställande 
Revisionen 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 Diarienummer 
   KS 0012/14 
 
§ 104 
 
Årsredovisning 2014 för Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Kommunfullmäktige godkänner att det justerade resultatet avseende  
 balanskravet reduceras med 3,1 Mkr ur resultatutjämningsreserven. 
 
2.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med delårsbokslut för 2015  
 presentera förslag till åtgärdsplan för att återställa balanskravsresultatet -4 Mkr. 
 
3. Årsredovisningen för 2014 godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisningen innehåller, förutom redovisning för kommunen, en 
sammanställd redovisning där de kommunala bolagen ingår. 
 
Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till -7,1 Mkr. 
Balanskravsresultatet är -4 Mkr sedan uttag ur resultatutjämningsreserven gjorts 
med 3,1 Mkr. Det negativa balanskravsresultatet måste återställas inom tre år och 
en åtgärdsplan ska antas för ändamålet.  
 
Beslutad budget för 2015 samt ELP 2016-2017 har en samlad resultatnivå på 14,7 
Mkr. Därmed finns redan planerade överskott som återställer balanskravet. I 
delårsbokslut görs en prognos för helåret med avvikelse mot budget. Utifrån detta 
föreslås att kommunstyrelsen i samband med delårsbokslutet för 2015 lämnar 
förslag på åtgärdsplan.   
 
Årets resultat före skatt för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt 
uppgår till 26,2 Mkr. 
 
Kommunledningskontoret föreslår 27 april 2015 att: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner att det justerade resultatet avseende  
    balanskravet reduceras med 3,1 Mkr ur resultatutjämningsreserven. 
 
2.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med delårsbokslut för 2015  
     presentera förslag till åtgärdsplan för att återställa balanskravsresultatet -4 Mkr. 
 
3. Årsredovisningen för 2014 godkänns. 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

10 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 Diarienummer 
   KS 0012/14 
 
§ 104 forts.  
 
Årsredovisning 2014 för Ljusdals kommun 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2015, § 126 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 april 2015 
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 42 
Kommunstyrelsens protokoll 5 mars 2015, § 63 
Utbildningsnämndens protokoll 12 februari 2015, § 16 
Omsorgsnämndens protokoll 11 februari 2015, § 26 
 
Ekonomichefen redogör för årsredovisningen. 
 
Partiföreträdarna ges möjlighet att ett allmänt och övergripande inlednings-
anförande, max fem minuter per parti. Talarordning: 
 
Markus Evensson (S), Lars Molin (M), Benny Bergström (SD), Helena Brink (C), 
Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (FP), László Gönczi (MP), Marie Mill 
(SRD) och Lars Björkbom (KD). 
 
Därefter inleds en fri, allmän debatt enligt gängse debattregler.  
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP):  
 
1. Varken omsorgsnämnden eller utbildningsnämnden ska belastas med ett negativt eget 
kapital med anledning av 2014 års resultat.  
2. Omsorgsnämnden ska få täckning för ökade kostnader i Vinnovaprojektet med 750 000 
kronor.  
3. I årsredovisningen ska det stå att kommunstyrelsen inte klarar miljömålet ”Genom att i all 
verksamhet beakta de nationella och regionala miljömålen att säkerställa en god miljö för 
människor, djur och natur.” 
 
Örjan Fridner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om att 
varken utbildningsnämnden eller omsorgsnämnden ska belastas med ett negativt eget kapital 
med anledning av 2014 års resultat. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 
 Diarienummer 
   KS 0012/14 
§ 104 forts.  
 
Årsredovisning 2014 för Ljusdals kommun 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för László Gönczis yrkande, Nej-röst för avslag till yrkandet.  
 
Omröstningsresultat 
 
Med 33 Nej-röster mot 3 Ja-röster, 4 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat 
avslå László Gönczis yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om att det i 
årsredovisningen ska stå att kommunstyrelsen inte klarar sitt miljömål. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Ordföranden meddelar att han anser att László Gönczis yrkande om att omsorgsnämnden ska 
få täckning med 750 000 kronor för Vinnova-projektet inte är berett. Ordföranden ställer 
därför inte yrkandet under proposition. 
 
Reservationer 
 
László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP) och Sune Frost (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Revisionen 
Ekonomienheten 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 Diarienummer 
     
 
§ 105 
 
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 för AB Ljusdalshem  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Årsredovisning och koncernredovisning 2014 noteras till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
AB Ljusdalshem har överlämnat årsredovisning och koncernredovisning för år 2014. 
 
Ekonomiskt har det gångna året varit mycket bra med en vinst på 16 679 000 kronor efter 
skatt för koncernen. Soliditeten uppgår till 22,5% och det egna kapitalet för koncernen till 
116 139 000 kronor. Bolaget har under året betalat 2 056 000 kronor i borgensprovision till 
ägaren Ljusdals kommun. De ekonomiska nyckeltalen är i jämförelse med liknande företag 
goda. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2015, § 127 
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 för AB Ljusdalshem 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Benny Bergström (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
AB Ljusdalshem 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 Diarienummer 
   KS 0144/15 
 
§ 106 
 
Årsredovisning 2014 för Inköp Gävleborg 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunalförbundet Inköp 

Gävleborg godkänns och att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Sammanfattning 
 
Inköp Gävleborg har lämnat sin årsredovisning för 2014. I verksamhetsberättelsen skriver de: 
 
”2014 har haft ett huvudfokus och det har varit att etablera den nya struktur som bestämdes 
under 2013. Det innebär att dela uppdrag i två typer, strategiska och taktiska. För att kunna 
möta olika arbetssätt och samtidigt behålla ett tydligt fokus på verksamhetsområden har tre 
kategoriteam (Fastighet och energi, Fordon och transporter samt Kommunikation och service) 
etablerats där såväl strategiska som taktiska uppdrag finns. Sedan har ett taktiskt team 
etablerats för att utföra direktupphandlingar för såväl kommunal förvaltning som bolag. Detta 
team kallas för Upphandling direkt. 
 
Nya medarbetare har rekryterats och tränats in i dessa team och i slutet på året är teamen 
kompletta och har i samband med detta nära nog full produktionskapacitet. 2014 
sammanfattas som ett år där det producerats mer än tidigare vad avser såväl uppstartade som 
avslutade upphandlingar. Kommunerna har idag fler aktiva avtal att nyttja än tidigare och för 
första gången sedan förbundet bildades har andra kommuner än Gävle kommun fler aktiva 
avtal att tillgå jämfört med tidigare år. 
 
2014 nomineras en av Inköp Gävleborgs upphandlingar och upphandlare återigen till årets 
bästa upphandling. Detta sker i samband med Upphandlingsdagarna i januari 2015 och det är 
Innovationsupphandling X som nomineras. Inköp Gävleborg vinner inte men är stolt över att 
vara nominerad två år i rad till detta prestigepris i det offentliga upphandlingssverige”. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2015, § 132 
Allmänna utskottets protokoll 14 april 2015, § 61 
Kommunledningskontorets skrivelse 31 mars 2015 
Revisionsberättelse, 31 mars 2015 
Förvaltningsberättelse, 27 mars 2015 
 
Jäv 
 
Lars Molin (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  
 
Beslutsexpediering: Akt, Inköp Gävleborg 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
  
 Diarienummer 
   KS 0149/15 
 
§ 107 
 
Anskaffande av surfplattor till kommunens politiker 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Surfplattor köps in till kommunens politiker samt berörda tjänstemän till en kostnad om 

cirka 800 000 kronor. 
 
2. Summan disponeras ur kommunstyrelsens investeringsutrymme. 
  
3. Abonnemang tecknas för respektive platta. 
 
4. Reglemente med villkor för disponerande av platta liksom ansvarsförhållanden vid till 

exempel skada ska upprättas. 
 

 
Sammanfattning  
 
Kommunchefen har fått i uppdrag av kommunstyrelseberedningen att utarbeta förslag på 
inköp av surfplattor till kommunens politiker. Vid sammanräkning konstateras att antalet 
politiker i fullmäktige, styrelse och nämnder uppgår till 89 stycken. 
 
För närvarande finns ramavtal gällande surfplattor men en särskild upphandling avses 
genomföras. Beräknat pris per styck är för närvarande 7 761 kronor inklusive tillbehör som 
tangentbord och väska. En särskild upphandling beräknas ge ett lägre pris. Detta eventuella 
lägre pris kan dock inte anges före upphandling. 
 
Surfplatta kan användas i wifi-utrustade lokaler utan abonnemang. För att skapa fullständig 
tillgänglighet krävs att plattan förses med ett abonnemang. Abonnemang kostar för 
närvarande 149 kronor per månad. Detta betyder 1 788 kronor per år och surfplatta. 
 
Kostnadsbesparing kommer att göras då plattorna är i full drift eftersom handlingar då inte 
kommer att tryckas på papper eller tillsändas via post. Kostnadsbesparing beräknas till 
150 000 kronor per år och inkluderar såväl material som arbetstid. 
 
Kommunchefen skriver i sin bedömning att tillgång till plattor för kommunens politiker 
kommer att underlätta det politiska arbetet på flera sätt. Information, protokoll och handlingar 
kommer att vara mer lättillgängliga.  
 
Även för förvaltningen kommer sannolikt plattorna att innebära vissa förenklingar samtidigt 
som det ska betonas att borttagande av trycket och utskicket kommer att innebära att andra 
arbetsuppgifter uppkommer. 
 
 
Diarienummer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
   KS 0149/15 
 
§ 107 forts.  
 
Anskaffande av surfplattor till kommunens politiker 
 
Det är nödvändigt att utöver de 89 plattorna till politiker komplettera en eventuell investering 
med plattor till berörda tjänstemän som ska kunna följa ärenden etcetera på samma sätt som 
politiker. Utöver dessa behövs även ett litet antal plattor som akutreserv. Totalt beräknas cirka 
100 plattor inköpas. 
 
Abonnemang beräknas kosta cirka 180 000 kronor per år. Denna kostnad kan balanseras mot 
nuvarande kostnad om ca 150 000 kronor för tryck och utskickshantering. 
 
Investeringen i cirka 100 plattor beräknas kosta cirka 800 000 kronor. Kostnaden 
föreslås avskrivas under 4 år.  
 
Den årliga kostnaden blir därmed cirka 200 000 kronor. 
 
Ett reglemente för surfplattor måste upprättas där det ska klargöras villkor för 
disponerande av platta och ansvarsförhållanden vid till exempel skada. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 7 maj 2015, § 129 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta enligt förvaltningens förslag.  Kommunstyrelsen beslutade att en 
projektplan ska presenteras för kommunstyrelsen i september månad som redogör 
för hur införandet sak gå till inklusive utbildning. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2015, § 129 
Allmänna utskottets protokoll 14 maj 2015, § 64 
Kommunchefens skrivelse 16 april 2015 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C),  
Per-Gunnar Larsson (S), Torsten Hellström (M) och Marie Mill (SRD): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars G Eriksson (SD) och Benny Bergström (SD): Kommunstyrelsens förslag ska 
avslås. 
 
Kristoffer Hansson (MP): Ärendet ska återremitteras i syfte att ta fram en 
konsekvensanalys av IT-enhetens arbets- och kostnadsökning för att inte övriga 
verksamheter ska bli lidande i form av längre väntetider. Även på de ekonomiska 
konsekvenser det kan bli av ökad arbetsbelastning av IT-enheten. 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 
 Diarienummer 
   KS 0149/15 
 
§ 107 forts. 
 
Anskaffande av surfplattor till kommunens politiker 
 
Leif Hansen (SRD): Ärendet ska återremitteras för att utreda problem som 
drabbade Ronneby kommun med flera kommuner. Det är en demokratifråga att ett 
eventuellt nytt system ska fungera klanderfritt.  
 
Per-Gunnar Larsson (S): I en övergångsperiod till surfplatta ska det finnas 
möjlighet för den som så önskar att kunna få både pappershandlingar och platta i 
en övergångsperiod under tre månader.  
 
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
 Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande 
om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
 
Reservation 
 
Leif Hansen (SRD) 
 
Ordföranden ställer Markus Evenssons m fl yrkande om bifall mot Lars G 
Erikssons m fl yrkande om avslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller Markus Evenssons m fl yrkande.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Markus Evenssons m fl yrkande, Nej-röst för Lars G Erikssons m fl 
yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 31 Ja-röster mot 5 Nej-röster, 4 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige 
beslutat bifalla Markus Evenssons m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 Diarienummer 
   KS 0149/15 
 
§ 107 forts.  
 
Anskaffande av surfplattor till kommunens politiker 
 
Reservationer 
 
Lars G Eriksson (SD), Mikael Olsson (SD), Stefan Andersson (SD) och Benny 
Bergström (SD). 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Per-Gunnar Larssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  
 
Omröstning begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Per-Gunnar Larssons yrkande, Nej-röst för avslag till yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 23 Nej-röster mot 6 Ja-röster, 11 avstår från att rösta, har 
kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet.  Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
Balanslista klk 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 Diarienummer 
   KS 0380/10 
 
§ 108 
 
Revidering av tillsynstaxa gällande tillsyn av brandfarliga och explosiva 
varor 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Taxan för tillsyn enligt lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt 

tillsyn enligt lag (SFS 2010: 1011) om brandfarliga och explosiva varor 
ändras till en enhetlig grundavgift för samtliga objekt och därefter faktisk tid 
för tillsynsbesöket: 
1. Grundavgiften är 1 000 kronor 
2.  Varje påbörjad timme debiteras med 600 kronor 
3.    Timtiden skall årligen regleras enligt Prisindex för kommunal  
        verksamhet (PKV) 

 
Sammanfattning 
 
Myndighetsnämnden är den nämnd och räddningstjänsten den kommunala enhet 
som organiserar det brandförebyggande arbete som kommunen enligt Lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor och Lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor ansvarar för. 
 
Taxorna för tillsynsbesöken som kommunfullmäktige beslutat om blev efter 
revidering den 27 augusti 2007 olika trots att uppgifterna inför och vid besök på 
objekten är likvärdiga och i tid lika omfattande. Räddningstjänsten anser därför att 
taxorna ska vara lika oavsett vilken lagstiftning som föranleder tillsynsbesöket I 
det fall tillsynsbesöket är föranledd av båda lagstiftningarna debiteras endast en 
grundavgift. 
 
I nu gällande taxa är grundavgiften 600 kronor och varje påbörjad timme debiteras 
med 400 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2015, § 131 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 april 2015, § 63 
Räddningstjänstens skrivelse 17 mars 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 20 december 2010, § 252  
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 
 Diarienummer 
   KS 0380/10 
 
§ 108 forts.  
 
Revidering av tillsynstaxa gällande tillsyn av brandfarliga och explosiva 
varor 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Författningssamling 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 Diarienummer 
   KS 0427/14 
 
§ 109 
 
Motion från Malin Ängerå (S) om feriejobb med personlig marknadsföring 
av Slottegymnasiet. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles. 
 
Sammanfattning  
 
Malin Ängerå (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige.  
 
I motionen skriver hon att Ljusdals kommun bör anställa ungdomar som med personlig 
erfarenhet kan lansera och marknadsföra Slottegymnasiet för unga kommunmedborgare som 
står inför sitt gymnasieval. Dessa personliga marknadsförare bör först få utbildning om 
skolan, för att därefter arrangera mötesforum för dialog med grundskoleelever i syfte att föra 
fram Slottegymnasiet i Ljusdals kommun. 
 
Malin Ängerå (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att undersöka villkor och 
förutsättningar för att införa personliga marknadsförare som ett valbart alternativ vid feriejobb 
för ungdomar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2014, § 207 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden. 
 
Omsorgsnämnden föreslår den 21 januari 2015, § 18 att motionen bifalles med tillägget att 
utredningsenheten får i uppdrag att, samordnat med pågående arbete med marknadsföring av 
Slottegymnasiet, belysa förutsättningarna för att utveckla marknadsföringen av 
Slottegymnasiet med hjälp av feriearbete för elever. 
 
Utbildningsnämnden ställer sig den 22 januari 2015, § 4 positiv till motionen under 
förutsättning att nämnden inte belastas av extra kostnader utöver budget. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det är viktigt att många elever 
från Ljusdals kommun väljer Slottegymnasiet för gymnasiets framtid och för kommunens 
långsiktiga utveckling. Marknadsföring av gymnasiet är därför väsentligt. Malin Ängerås 
motion om att kommunfullmäktige ska besluta att undersöka villkor och förutsättningar för att 
införa personliga marknadsförare som ett valbart alternativ vid feriejobb för ungdomar är ett 
bra förslag som kan hjälpa till att få fler elever att söka sig till ”Slotte” och därför föreslås att 
motionen ska bifallas. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 
 Diarienummer 
   KS 0427/14 
 
§ 109 forts.  
 
Motion från Malin Ängerå (S) om feriejobb med personlig marknadsföring 
av Slottegymnasiet. Svar 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2015, §  
Allmänna utskottets protokoll 14 april 2015, § 66 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 20 mars 2015 
Utbildningsnämndens protokoll 29 januari 2015, § 4 
Omsorgsnämndens protokoll 29 januari 2015, § 18 
Kommunfullmäktiges protokoll 24 november 2014, § 207 
Motion 21 november 2014 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V), Stina Michelsson (S), Marie Mill (SRD) , Olle Fack (C) och 
Kristoffer Hansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
Motionären 
KS för verkställande 
Balanslista klk  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 Diarienummer 
   KS 0219/15 
 
§ 110 
 
Medborgarförslag gällande gång och cykelväg mellan Ulvsta/Älvsätra 
och centrala Järvsö 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut. 
 
 
Bakgrund 
 
I ett medborgarförslag föreslås att en gång- och cykelbana anläggs mellan 
Ulvsta/Älvsätra (f d Järvsö motell) och centrala Järvsö. 
 
Förslagsställaren skriver ”att det alltid har funnits ett behov av en gång- och 
cykelbana på sträckan. Behovet har eskalerat eftersom f d Järvsö motell öppnat 
för asylboende. 
 
Det är mycket folk alla tider på dygnet som går/cyklar på vägrenen till och från 
Järvsö och till det f d motellet. Detta har inneburit stor trafikfara och åtgärd 
önskas innan olyckan är ett faktum.” 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan delegeras till 
kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen för verkställande 
Balanslista 
Förslagsställaren 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 Diarienummer 
   KS 0216/15 
 
§ 111 
 
Avsägelse från Anne Hamrén (S) samtliga politiska uppdrag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Anne Hamrén (S) beviljas entledigande från sina uppdrag. 
 
2. Fyllnadsval sker vid kommunfullmäktiges sammanträde 22 juni 2015. 
 
 
Sammanfattning 
 
Anne Hamrén (S) har begärt entledigande från sina politiska uppdrag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att entlediga Anne 
Hamrén från hennes uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Anne Hamrén  
Utbildningsnämnden 
Karin Jonsson i Ångsäter, stiftelse 
Förtroendemannaregister 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 Diarienummer 
   KS 0214/15 
 
§ 112 
 
Avsägelse från Ronnie Karlsson (S) som ersättare i utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ronnie Karlsson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i  
    utbildningsnämnden. 
 
2. Fyllnadsval sker vid kommunfullmäktiges sammanträde 22 juni 2015.  
 
 
Sammanfattning 
 
Ronnie Karlsson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ronnie Karlssons begäran om 
entledigande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ronnie Karlsson 
Utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregister 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 Diarienummer 
   KS 0060/15 
 
§ 113 
 
Val av en ledamot och en ersättare i gemensam nämnd för 
Hjälpmedelsverksamheten, FOU- Välfärd, Regnet och Helge mellan 
Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län 2015-2018 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Helena Brink (C) väljs till ledamot i den gemensamma nämnden. 
 
2. Per-Gunnar Larsson (S) väljs till ersättare i den gemensamma nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunerna i Gävleborgs län har träffat överenskommelse angående gemensam 
nämnd för Hjälpmedelsverksamheten, FOU- Välfärd, Regnet och Helge fr o m 1 
juni 2015. 
 
Nämnden ska, enligt beslutat avtal, bestå av elva ledamöter och elva ersättare. 
Regionfullmäktige och respektive kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en 
ersättare.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Region Gävleborg 
Förtroendemannaregister 
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 Diarienummer 
   KS 0158/15 
 
§ 114 
 
Fyllnadsval efter Conny Englund (SRD) som ersättare i 
myndighetsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Elisabeth Collin (SRD) väljs till ny ersättare i myndighetsnämnden. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
Sammanfattning 
 
Conny Englundh (SRD) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från sitt uppdrag 
som ersättare i myndighetsnämnden.  
 
Fyllnadsval måste därför göras. 
 
Marie Mill (SRD) föreslår att Elisabeth Collin (SRD) väljs till ny ersättare. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Elisabeth Collin 
Myndighetsnämnden 
Förtroenderegister 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 Diarienummer 
   KS 0201/15 
 
§ 115 
 
Motion från Benny Bergstöm och Lars G Eriksson (SD) om att Ljusdal 
Vatten får i uppdrag att utreda omständigheterna och förutsättningarna 
att förbättra beredskapen vid driftsstörningar. Anmälan om remiss 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Anmälan om remiss noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Benny Bergström (SD) och Lars G Eriksson (SD) har 27 april 2015 lämnat en motion till 
kommunfullmäktige gällande Ljusdal Vatten AB. De föreslår att kommunfullmäktige får i 
uppdrag att utreda omständigheterna och förutsättningarna att förbättra beredskapen hos 
Ljusdal Vatten AB inför tillfällen vid tänkbara driftsstörningar. 
 
Motion som ska prövas av kommunfullmäktige och som inkommer mellan två 
fullmäktigesammanträden, får ordföranden eller på ordförandens uppdrag kommunchefen, 
remittera till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunchefen har 15 maj 2015 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning, 
vilket härmed anmäls till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 15 maj 2015 
Motion 27 april 2015  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 Diarienummer 
   KS 0230/15 
 
§ 116 
 
Medborgarförslag gällande utökning av tjänst på kommunens 
frivilligorganisation från halvtidstjänst till heltid 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för beslut. 
 
 
Bakgrund 
 
I ett medborgarförslag föreslås att för att underlätta för kommunens 
frivilligorganisationer bör den halvtidstjänst som idag finns hos frivilligcentrum 
utökas till en heltid. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan delegeras till 
omsorgsnämnden för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden för beslut 
Balanslista 
Förslagsställaren 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-05-25 
 Diarienummer 
   KS 0351/14 
 
§ 117 
 
Fastställande av gruppledare och ersättare för socialradikala 
demokraterna (SRD) 25 maj 2015 till och med 14 oktober 2018 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Marie Mill (SRD) fastställs som gruppledare. 
 
2. Jonny Mill (SRD) fastställs som ersättare. 
 
 
Sammanfattning 
 
Socialradikala Demokraternas gruppledare Leif Hansen har begärt utträde ur partiet. 
 
Socialradikala Demokraterna har därför begärt att ny gruppledare fastställs. 
 
Marie Mill (SRD) föreslår att Marie Mill fastställs som gruppledare och att Jonny Mill 
fastställs som ersättare.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Marie Mill  
Jonny Mill 
Förtroendemannaregister 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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